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PATRIMÔNIO ÉTNICO IMATERIAL NO VALE DO TAQUARI. Aléxia Terra, Fernanda Valli 
Nummer (orient.) (UNIVATES). 
A identidade cultural da população do Vale do Taquari é influenciada pela diversidade étnica dos povos 

que colonizaram a região. As formas de manifestação destas identidades são: os dialetos, danças, gastronomia, 
canções e brincadeiras. No Vale do Taquari, o patrimônio cultural imaterial preservado, que de acordo com a 
UNESCO (2003) são as práticas, representações e expressões, os conhecimentos e as técnicas que unem grupos e 
indivíduos em um sentimento de identidade e continuidade, é a expressão de resultados de processos culturais de 
recriação e preservação de heranças étnicas. O objetivo deste estudo é cartografar os grupos folclóricos teuto-
brasileiros, ítalo-brasileiros, afro-brasileiros e luso-brasileiros que preservam a cultura imaterial dos colonizadores do 
Vale do Taquari. Esta é uma pesquisa de campo descritiva e qualitativa que utiliza como técnica de coleta de dados, 
entrevistas tópicas com secretários de turismo dos municípios e coordenadores dos grupos folclóricos, além da 
observação e registro de imagens em eventos realizados por estes grupos. Os resultados obtidos até o momento 
indicam que dos 37 municípios que fazem parte do Vale do Taquari, em 11 municípios não há grupos folclóricos 
organizados com objetivo de preservação das culturas étnicas locais. Existem 21 grupos de danças: 14 alemães, 6 
italianos e 1 português; 9 corais, sendo 4 de canções alemãs e 5 de italianas e 7 Centros Culturais que difundem a 
cultura étnicas através de danças, corais, festas e ensino da língua sendo: 4 teuto-brasileiros, 2 ítalo-brasileiros e 1 
afro-brasileiro. Destaca-se ainda que em vários casos a etnia dos povos colonizadores dos municípios não coincide 
com a etnia dos grupos em atuação. Este fato demonstra que os sucessivos movimentos de migração remodelam as 
experiências de construção e/ou preservação da identidade étnica regional. (PIBIC). 
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